
 

  ١

 المعايير األآاديمية القومية القياسية لقطاع آليات األلسن

  :مقدمة عن القطاع التعليمى

 :أهمية القطاع التعليمى للمجتمع
  

ه          ات األلسن أهميت ى لكلي اع التعليم تمد القط ي  منيس ة ف ة االلسن القديم اء مدرس ذ انش

يم اللغات وا    اهساهم تاريخالتي و، علي عصر محمد ة الطويل في تعل قطاع   سعي ي و .لترجم

  :الحديث إلي  في عهده آليات االلسن 

ة          - ١ رجمين في مجاالت الترجم وادر البشرية من المت داد الك تحقيق التميز والريادة في إع

 .التحريرية والفورية

ة احتياجات سوق العمل في             - ٢ ي تلبي ادرين عل ا الق اعداد المتخصصين في اللغات وآدابه

 .وليًامحليًا ود، المجاالت المختلفة

ين    - ٣ ذلك ب ة، وآ دة والمختلف ر الواح ات ذات األس ين اللغ ارنون ب ذين يق احثين ال داد الب اع

 .اآلداب المرتبطة بهذه اللغات

ة      قطاع سعي يآما  - ٤ ام بتصنيف معجمات لغوي ا القي آليات األلسن إلي تكوين آوادر يمكنه

 .ذات لغتين أو أآثر

ا  ات األلسن أهميت آم اع التعليمى لكلي تمد القط ن  أيضا  هيس ع م ة المجتم ال خدم ى مج ف

ين     ين أجنبيت ة األم ولغت م اللغ ى تعل ز عل زة ترتك ة متمي الل منظوم ة  (خ ة تخصص أول ولغ لغ

ة   ). تخصص ثانٍ  وبالتالى تسهم هذه المنظومة فى الحفاظ على تراث األمة ومعرفة اآلخر معرف

  . تعريف اآلخر بثقافتنا القومية وثيقة من خالل نقل ثقافته إلى اللغة األم واالطالع عليها وآذلك

ارات ا      ى صقل مه ات األلسن عل ة     لخريج  ويرتكز البرنامج الدراسى بكلي فى دراسة اللغ

ة األم     انهم اللغ ن اتق ة فضال ع ة ثاني ة أجنبي ة لغ ى دراس افة إل ة باإلض د . واألدب والترجم ويمت

امج   . دراسة لغات وحضارات الشرق والغربعلى اهتمام آليات األلسن ليشتمل  وفى إطار البرن

درب ا  ن يت ات األلس ى بكلي ريج الدراس ة األم،    لخ ى اللغ ن وإل ة م ة  المختلف واع الترجم ى أن عل

ة    وآتابة المقال بأنواعه المختلفة باللغتين العربية واألجنبية األولى ة العربي ، ودراسة حضارة اللغ

  للغة عبر العصوراواللغة األجنبية األولى فضال عن دراسة األدب والنصوص، وتطور 



 

  ٢

  :العلوم األساسية الستكمال مهارات ومعارف الخريج. ب

   : اللغة العربيةعلوم  .١

  قواعد -

  مراجع  -

  نصوص  -

 مطالعات -مقال -

  :اللغة األجنبية األولى علوم. ٢

 : لغويات  . أ

  الدراسات اللغوية -

 االستماع والمحادثات -

  المقال والمطالعات -

 :و حضارة ادب   . ب

  نقدالشعر وال -

  النثر -

  الدراما -

 حضارة اللغة األجنبيةتاريخ االدب و  -

  نصوص و نقد أدبي - 

 :الترجمة.  ج 

 )دبيةأ -قانونية –علمية  -اقتصادية –صحفية  -سياسية( ةالترجمة من العربي -

 )أدبية -قانونية –علمية  -اقتصادية –صحفية  -سياسية( الترجمة الى العربية -

 قاعة البحث  . د

 

 لغة األجنبية الثانيةالعلوم  .٣

  قواعد -

 نصوص -

 ترجمة -



 

  ٣

  :مجاالت عمل الخريج. جـ 
  :تؤهل الدراسة خريجى آليات األلسن من ناحية إجادة مهارة اللغة للعمل فى المجاالت التالية

  .الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية منها والدولية - ١

  تعددة الجنسيات شرآات القطاع الخاص بكافة أنواعها والشرآات م  - ٢

  مراآز الترجمة بالوزارات والقطاعات المختلفة  - ٣

  أقسام الترجمة والتحرير  - ٤

  الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية - ٥

  الفنادقوالسياحة   - ٦

  خطوط المالحة الجوية والبحرية   - ٧

  دور النشر والطباعة المحلية والعالمية  - ٨

    ن ووآاالت األنباء المحلية صحافة وإذاعة وتلفزيو: وسائل اإلعالم المختلفة    - ٩

  والعالمية وشبكة المعلومات الدولية           

 الثقافة، : مراآز الترجمة بالوزارات المختلفة ومن بينها على سبيل المثال -١٠

 .الخارجية، واإلعالم، والسياحة، والدفاع         

 إدارات العالقات العامة بالمؤسسات المختلفة ومن بينها البنوك -١١

 لوجيا المعلومات واالتصاالتتكنو -١٢

 قطاع التعليم بالمرحلة الجامعية وما قبلها -١٣

 ل أساسى إتقان اللغة           سائر األعمال والمهن التى تتطلب بشك -١٤

**  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ٤

  :آلية األلسن حخريمواصفات 
ن األلس اتالبد أن تتوافر فى الخريج الحاصل على شهادة الليسانس من أحد األقسام العلمية بكلي

  :الصفات التالى ذآرها

  :علمية اآاديمية  :أوال

  :أ ن يكون قادرا علي 

  وتحدثًاآتابة قراءة و لغة التخصص اجادة  •

 الكتاب والنصوصتتيح للطالب فرصة التعرف على اهم قراءة واعية  ألدبقراءة ا •

  .التى تمثل عصورا مختلفة فى ثقافة لغة التخصص دبية ألا

 .المختلفة دبيةألاجناس ألدبية و التيارات و األا فهم الخصائص المميزة للنصوص •

 وأمينة ترجمة دقيقة) الخ...علمية و اقتصادية سياسية و( ترجمة النصوص المتنوعة •

  .واعيةو         

من قواعد و أدب و نصوص و مراجع و مطالعات على النحو إجادة اللغة العربية  •

 .اللغة العربية  ليإمكنه من الترجمة من والذى ي

 .بنية ومستوى ووظائف الخطاب فى لغة التخصص تحليل •

 .التفاعل االيجابى مع الثقافات االخرى مع الحفاظ على هويته الثقافية القومية  •

 . التخصصجانب لغة الى انية إجادة لغة أجنبية ث •

 .النزاهة البحثيةية المبتكرة وااللتزام باالمانة العلمية ومآتابة البحوث العل •

 .التكنولوجيا الحديثة و الحاسب االلى استخدام و سائل •

 .واالبداع التحليل النقدى والتفكير المنطقى •

  .هداف مجتمعيةأتوظيف المعرفة لخدمة  •

  

  ثقافية/قومية :ثانيا

  :أ ن يكون قادرا علي 

  .تحقيق إنجازات على المستوى الشخصى واألآاديمى موجهة لخدمة المجتمع •

روح   • ى ب ادرة التحل افوالمب وازع الثق ة ال ة الفكري ى التنمي هم ف انى ألن يس ى واالنس

  .والثقافية فى مجتمعه

  .وضع المعرفة فى إطار أخالقى يستهدف خدمة االنسانية •



 

  ٥

  .الربط بين المعارف المختلفة •

 .خر المختلفوقبول اآل هوثقافتاآلخر  الرأي احترامالتحلى ب •

ل  • ارية    التفاع روعات الحض ى المش ل  ف ة وال( مث ات   الترجم ى والدراس ث العلم بح

ة ة والدراسات المقارن ة والنقدي ة واألدبي ى و) اللغوي ين الت م التواصل ب ى دع تهدف إل

ات        ة ومنظم ات الثقافي ذا المؤسس وطن وآ ارج ال ل وخ ة داخ ات المماثل ة والكلي الكلي

 .المجتمع المدنى

  .الوعى بدوره الهام فى حوار الثقافات •

  

  : اسيةالقومية القي المعايير االآاديمية
  : المعارف والمفاهيم: أوال 

  :أن يكون الخريج قادرا علي أن يجب 

ة  - م النصوص المختلف ة(يفه ة ، القانوني ية ، االقتصادية ، العلمي ان ) السياس بهدف إتق

  مهارات القراءة والكتابة والتحدث باللغة األجنبية

  يقرأ النصوص األدبية وسياقاتها الثقافية قراءات واعية وناقدة -

  لغة التخصصس قواعد النحو والصرف فى يدر -

  يدرس التيارات األدبية  -

  يتعرف المباحث األساسية فى علم اللغة -

 يفهم الخصائص المميزة للنصوص األدبية  -

  يتعرف المصطلحات المتخصصة فى اللغة واألدب -

  

  :المهارات الذهنية : ثانيا 

  :أن يكون الخريج قادرا علي أن يجب 

  .وص المكتوبةالنص ةيحلل وينقد بكفاء -

  .يقيم النصوص المترجمة -

  ).المتعددة(يقارن بين االتجاهات األدبية واللغوية المختلفة  -

  .ة فى النصوصيلخص ويستنبط النقاط الرئيس -

  .يلخص قصة قصيرة أو مقال أو محاضرة -



 

  ٦

 .المصطلحات التخصصية المختلفة يتقن استخدام -

  .ويعمل على حلها الذهنيةالمشكالت اللغوية و يتفهم -

 

   المهارات المهنية: ثالثا 

  :أن يكون الخريج قادرا علي أن يجب 

 . لى العربية  والعكسإتلفة من اللغات األجنبية المخ ترجم النصوصي -

  .جمع المعلومات من عدة مصادر تحريرية وشفهية ويشرحها ويفسرهاي -

 .وأن يحاضر بها آلمة بلغة التخصص يلقىأو  اأو تقرير ايكتب موضوع -

 جع باللغة الثانية التي تعلمهايستخدم مرا -

  يستخدم التكنولوجيا فى دراسة اللغة واألدب والترجمة -

    المهارات العامة: رابعا 

  :أن يكون الخريج قادرا علي أنيجب 

  بالوقتتزم يل -

 يؤدي ما يطلب منه بأمانة و دقة  -

 يتواصل بشكل جيد مع المجتمع و لديه القدرة على الحوار البناء مع االخر -

  آاملة إفادةالوقت من يفيد  -

  عمل فى فريقي -

**  

  )حد أقصى -حد أدنى: (عدد الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة الجامعية األولى

ى  ة االول ة الجامعي ى الدرج ة للحصول عل اعات المطلوب دد الس ى  ع د أدن اعة  )  ١٤٤٤( بح س

  .تقريبا ساعة )  ١٧١٨(   حد أقصى بو

**  

  

  

  

  

  

  



 

  ٧

  :برنامجتوزيع نسب متطلبات ال
  

 النسبة المئوية   طبيعة العلــــــــــــوم  م

 %٣٤-٢٠ العلوم األساسية ١

 %١٤-١٠  العلوم المساعدة ٢

  % ٥٤-٤٠  )المهنية(المتخصصة العلوم ٣

 %٦-٤  الحاسب اآلليعلوم ٤

 %١٢-٦ )قاعة بحث( مشاريع ٥

 ---  علوم تميز ٦

  ----  التدريب الميداني  ٧

 %١٠٠ إجمالى ٨

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ٨

  :قائمة المصطلحات 
 :العلوم األساسية .١

و ترسخ المعرفة  خريج هي علوم اللغة التي تصقل المهارات اللغوية لدى ال       

  ). اللغة العربية (بالثقافة و الذات القومية 

 : العلوم المساعدة .٢

للغة االجنبية ا(        للعمل االفضل التأهيل تساعد الخريج على هي العلوم التي 

 ).الثانية 

 ):المهنية(المتخصصة العلوم  .٣

 وظائفهي ضرورية لتأهيل الخريج للعمل بالهى علوم مرتبطة بلغة التخصص و 

  .)لغة التخصص( التخصصفي مجاالت 

 :الحاسب اآلليعلوم  .٤

ستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجاالت العمل ساعدة لتدريب الخريج على امادة م

  .المختلفة 

 :اعة بحثق .٥

  .مجاالت البحث العلمي لصقل مهارات الخريج على العمل في مادة مساعدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ٩

  : قائمة المراجع المستخدمة
   .١٩٧٢دار نشر بنجوين، هارموندزورث، . تعليم المقهورين. باولو فريرى .١

 اللغة اإلنجليزيةآداب المعايير األآاديمية النموذجية لوالية وسكونسن لتعليم  .٢

<http://www3.cesa10.k12.wi.us/standards/ela.html>December1st, 2008. 

  .المعايير األآاديمية لجامعة نيفادا .٣

<http://system.nevada.edu/Board-of-R/Handbook/TITLE-5---/T5-CH17---

Student-Bill-of-Rights--Un.pdf>December1st, 2008. 

 .امعة آاليفورنيا برآلىجآلية اآلداب والعلوم،  ."ميراث التميز" .٤

<http://ls.berkeley.edu/?q=about-college/legacy-excellence> 

December1st, 2008. 

  .معايير والية نبراسكا للقراءة والكتابة .٥

<http://www.nde.state.ne.us/read/Standards/StandardsDraftLinear7_30_

08.pdf> December1st, 2008. 

 .بالمملكة المتحدةفى التعليم الجامعى معايير ضمان الجودة  .٦

<http://www.hero.ac.uk/uk/inside_he/education_quality_and_standards/a

cademic_standards_and_quality.cfm> December1st, 2008. 

 .جامعة مريالند، آوليج باركل التخطيط االستراتيجى .٧

<http://www.provost.umd.edu/SP07/OtherPlans.html>December1st, 

2008. 

  

  

  

  

  

  

  

 




